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 مقدمة
وقد تم . القائمة على السوق لمساعدة الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني على فھم نھج األسواق في السیاقات الھشةتم تصمیم إطار عمل البرامج 

 . 2021و 2017وتم تحدیثھ في عامّي  2015في عام ) MiC(تطویر إطار العمل ھذا من قِبل مجتمع العاملین  في األسواق التي تمر بأزمات 

البرامج القائمة على السوق أو التدخالت القائمة على السوق ھي أنشطة تعمل من خالل األسواق المحلیة أو  ،تاليكماھو موضح في الرسم ال
تغطي ھذه األنشطة جمیع أنواع التعامالت مع أنظمة السوق، بدًءا من التدخالت التي . تدعمھا أوتساھم في إحداث تغییر إیجابي في أنظمة السوق

 . التي تقوي وتعزز وتحفِّز بشكل استباقي أنظمة السوق المحلیة أو المحاور األساسیة للسوق تقدم اإلغاثة الفوریة إلى تلك
كحد أدنى، یجب أن تكون جمیع . الخاصة للبرامج االنسانیة یعتبر تحلیل السوق بدرجاتھ المختلفة جزًءا مھًما من تحلیالت الحالة واالستجابة

كلما زاد فھم الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي لألسواق وكیفیة عملھا، . المرتبط بتدخالتھا" على درایة بالسوق"البرامج اإلنسانیة 
 . كلما زادت قدرتھا على االنخراط والتفاعل مع األسواق بشكل أفضل
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امج القائمة ع� السوق  فهم إطار عمل ال�ب
البرامج القائمة على السوق، لذلك تم وضعھم في مركز إطار عمل البرامج األشخاص الذین یمرون بأزمة ھم محور التركیز لجمیع  .1

 . القائمة على السوق
 : األساسیة لنظام السوق كما یلي المكوناتیجمع إطار العمل ما بین  .2

، حیث تتبادل الجھات الفاعلة في السوق السلع )األرجواني واألحمر(تظھر وظائف العرض والطلب في منتصف الرسم  ●
 والخدمات.

 ). باللون األزرق(تشغل السیاسات والمعاییر والبیئة الداعمة المرتبطة بأنشطة السوق المستھدف الجزء العلوي من الرسم  ●
 ). باللون األخضر(وتظھر البنیة التحتیة والخدمات المرتبطة بالسوق المستھدف في الجزء السفلي من الرسم  ●

خرائط السوق الخاصة بتحلیل أسواق الطوارئ وق، على غرار تلك الموجودة في معًا خریطة أنظمة الس المكوناتتشكل جمیع 
 . وإعداد خرائطھا

تُظھر األسھم الصفراء العمق التدریجي النخراط البرامج االنسانیة في السوق، بدًءا من األنشطة التي تقتصر على استخدام األسواق  .3
غالبًا ما تكون البرامج التي تستخدم األسواق جزًءا من جھود اإلغاثة في . إلى تلك التي تھدف إلى تغییر نظام األسواق) باتجاه الوسط(

تم إدراج مثال . حاالت الطوارئ، بینما تكون البرامج التي تھدف إلى تغییر نظام السوق أكثر صلة بالتعافي واإلنتعاش االقتصادي
 . اع ھذه البرامج في الرسملكل نوع من أنو

، وكذلك تلك التي تؤدي إلى مزید "التأھب"یجب على الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي النظر في األنشطة التي تعزز  .4
على امتداد األسھم الصفراء، ولكن لیس من الضروري أن تكون ھذه المراحل  للتوضیح، تم تضمین ھذه المصطلحات. من الصمود

 ءا من تعزیز التأھب للوصول لالنتعاش االقتصادي) تتزامن مع مراحل البرامج القائمة على السوق بشكل خطي.(بد
 

امج القائمة ع� السوق  أنواع ال�ب
ي السوق

ض ع� العرض أو التوافر �ض ك�ي  ال�ت
ي األسواق من أجل تلبیة احتیاجات یُقصد بالتركیز على العرض أو التوافر ضمان وجود إمدادات كافیة من السلع والخدمات الحیویة ف

 : على سبیل المثال. األشخاص المتضررین من األزمة

  استخدام األسواق: 
شراء العناصر الغذائیة : أمثلة. لجھات الفاعلة أنفسھماقدرات مع بعض األنشطة المحدودة لبناء استخدام األسواق الحالیة لتوفیر سلع الطوارئ، 

 . إلنتاج المنتجات الصحیة الالزمة نالمحلیة؛ والتعاقد مع منتجیین محلییأو عناصر المأوى من األسواق 

 دعم األسواق: 
للفئات   تقدیم دعم مباشر إلى الجھات الفاعلة في السوق أو أي جھات أخرى مرتبطة في نظام السوق المستھدف. وذلك لتوفیر سلع الطوارئ

مما یجعلھ أكثر قدرة على االستجابة لألزمات أو أكثر (كل عام أو تعزیز نظام السوق المتضررة، وفي الوقت نفسھ تعزیز األعمال التجاریة بش
تقدیم المنح إلى التجار إلعادة التخزین؛ وتوفیر مساعدات للنقل والمواصالت؛ وإجراء تقییمات السوق : أمثلة). صمودا  على المدى الطویل

 . العوائق بشكل أفضل التشاركیة التي تساعد الجھات الفاعلة في السوق على فھم

 تغي�ي نظام السوق: 
تساھم ھذه األنشطة في دعم كالً من . تھدف ھذه األنشطة إلى إحداث تغییرات مستدامة في بیئة السوق لضمان توافر السلع والخدمات 

على تصاریح النقل؛ وتحسین  دعم أو تیسیر الحصول: أمثلة. االستمراریة والصمود على المدى الطویل داخل أنظمة السوق الحالیة والجدیدة
 . وصول تجار المنتجات الزراعیة إلى األدویة أو البذور؛ وتسھیل الحصول على تصاریح العمل لالجئین الراغبین في دخول سوق العمل

 

https://www.emma-toolkit.org/
https://www.emma-toolkit.org/
https://www.emma-toolkit.org/
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ض ع� الطلب أو الوصول إ� السلع والخدمات ك�ي  ال�ت

إلى ) مثل األسر والشباب والنساء والالجئین الذین یعانون من الفقر الشدید(بالتركیز على الطلب ضمان وصول المجموعات المستھدفة یقصد 
 : على سبیل المثال ). الخدمات وتكالیف الوصول إلیھا\وتمكنھم من تحمل تكالیف السلع(األسواق 

 استخدام األسواق: 
التحویالت النقدیة : أمثلة. على ضمان وصول األشخاص المتضررة إلى السلع والخدمات المتوفرة محلیًاالعمل من خالل األسواق المحلیة  

مواد المأوى، (لمساعدة األسر المتضررة على تلبیة االحتیاجات التي تحددھا بنفسھا؛ والنقود أو قسائم الشراء لتوفیر سلع أو خدمات معینة 
 ). ل على التعلیم، وما إلى ذلكوإمدادات المیاه والصرف الصحي، والحصو

 دعم األسواق: 
بغرض زیادة وصول المجموعات  تقدیم الدعم المباشر إلى الجھات الفاعلة في السوق أو أي جھات أخرى مرتبطة في نظام السوق المستھدف 

بوات أصغر وبأسعار معقولة؛ ومساعدة إعادة تعبئة وتغلیف البذور في ع: أمثلة. إلى األسواق) إما مؤقتًا أو على المدى الطویل(المستھدفة 
 . البائعین على تلقي المدفوعات الرقمیة؛ وفتح أكشاك البیع في مناطق الالجئین

 تغي�ي نظام السوق: 
سلع تھدف ھذه األنشطة إلى إحداث تغییرات مستدامة في بیئة السوق لضمان زیادة الوصول إلى السلع والخدمات األساسیة، أو زیادة المعرفة بال

أنشطة الشمول المالي؛ وحمالت تعزیز النظافة الصحیة من أجل خلق الطلب على كٍل من : أمثلة. الخدمات من أجل احداث تغییر في السلوكو
ة منتجات وخدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة الُمحسَّنة؛ وبرامج التغذیة التي تعمل مع موردي منتجات الحلیب على سلسلة القیم

 . في المناطق الریفیة للحفاظ على صالحیة المنتجات وقیمتھا الغذائیة للتبرید
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ض ع� إصالح س�اسات السوق والمعاي�ي والقواعد واللوائح ك�ي  ال�ت

حیث یمكن لسیاسة الحكومة . أداء نظام السوق تُعد السیاسات والمعاییر والقواعد واللوائح المرتبطة بالسوق المستھدف مؤثرا فعاال على
والسلوكیات والمعتقدات الفردیة وسیاسات الشركات أن تدعم أو تقید وصول المجموعة المستھدفة إلى السلع والخدمات األساسیة. لذلك یجب 

  التركیز على دراسة مدى مالئمة السیاسات الحالیة المتبعة وكیفیة تغییرھا لدعم أداء نظام السوق.

 أمثلة: 
ت؛ تعزیز النُُھج المجتمعیة التي تضمن تكافؤ أدوار الجنسین في اإلنتاج والتسویق وصنع القرار؛ وتقلیل التكالیف اإلداریة لتسجیل الشركا 

الوصول ومساعدة الالجئین على الحصول على المستندات التعریفیة الالزمة لتلبیة متطلبات العمل ومتطلبات المؤسسات المالیة لتسھیل 
 . للخدمات المالیة

 

ض ع� الخدمات والبن�ة التحت�ة ك�ي  ال�ت
تؤثر جودة ھذه . ھناك أیضا الكثیر من خدمات السوق والبُنیة التحتیة التي تلزم لضمان عمل نظام السوق مثل الكھرباء والمیاه والطرق المناسبة

مات األساسیة وعلى مدى توافرھا (وال سیما سعرھا). لذلك یجب الخدمات وتوافرھا على كیفیة وصول الفئات المتضررة إلى السلع والخد
 التركیز على األنشطة التي تقوي الخدمات والبنیة التحیة المرتبطة بالسوق المستھدف والتي تؤثر بشكل مباشر على الفئات المستھدفة. 

 أمثلة: 
 . إلى معلومات أسعار السوق إعادة تأھیل الطرق وشبكات النقل؛ وتحسین مرافق التخزین؛ والوصول الرقمي

 

 

ي للشعب األم���ي من خالل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول� متوفر أصبح هذا الملخص 
مسؤول�ة . وتعت�ب المحت��ات  (USAID)ةبفضل الدعم الس�ض

ورة وجهات نظر الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أو حكومة الوال�ات  SCALE جائزة  .المتحدةوال تعكس بال�ض

 

لمؤسسة انقاذ الطف \  سيبا كيتا صورة بعدسة:   




